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Thứ Năm, 15 tháng Bảy, 2021   

 

THÀNH PHỐ GARDEN GROVE MỞ CHƯƠNG TRÌNH PRESCHOOL CHO CÁC EM  

 
Ban Phục Vụ Cộng Đồng Thành phố Garden Grove giới thiệu chương trình Preschool ‘Kare Bears’ niên 

khoá Mùa Thu/Mùa Đông 2021 cho các em nhỏ từ 3-4 tuổi, nhằm giúp các em có chuẩn bị trước khi vô học 

mẫu giáo.  Các lớp sẽ bắt đầu ghi danh.  Để đủ điều kiện, trẻ em phải biết tự đi vệ sinh và đủ 3 tuổi trước ngày 1 

tháng Chín năm 2021. Việc đăng ký ghi danh sẽ tại Tòa thị chánh Thành phố (Garden Grove City hall), tại địa chỉ 

11222 Acacia Parkway.            

   Chi phí của chương trình Kare Bears (các bé 3 tuổi) trong 17 tuần từ Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 đến Thứ Ba, 

ngày 14 tháng 12, là $330.  Và học phí cho chương trình Tiny Tots (các bé 4 tuổi) trong 17 tuần từ Thứ Hai, 23 

tháng 8 đến Thứ Tư, 15 tháng 12 là $495.  Phụ huynh sẽ thanh toán lúc đăng ký khóa học. 

 Các lớp 'Kare Bear' học vào mỗi Thứ Ba và Thứ Năm, và các lớp cho ‘Tiny Tots’ sẽ học vào các ngày Thứ 

Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 11:30 trưa tại Edgar Park, tọa lạc tại địa chỉ 12781 Topaz Street.

 Các chương trình này nhằm giúp cho các em bé có sự chuẩn bị trước khi vô học mẫu giáo, sẽ tập cho các 

em làm quen với những trò chơi giúp cho sự phát triển của các em.  Ngoài ra, phụ huynh được yêu cầu tham dự 

ba lớp học trở lên trong khóa học và lấy dấu vân tay tại Sở Cảnh sát Garden Grove thông qua hệ thống Live 

Scan.  Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp khi đăng ký lớp.       

 Mọi thắc mắc, hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Jennifer Goddard, Ban Phục Vụ Cộng Đồng của 

Thành phố, số điện thoại (714) 741-5290.            
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